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JÄSENTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
Jäsensihteeri ylläpitää SBY:n jäsenrekisteriä ja ottaa vastaan jäsenhakemukset uusilta jäseniltä 
sekä osoitteenmuutokset jäseniltä. Jäsensihteeri kirjaa uudet jäsenet SBY:n hallituksen kokouksiin 
ja jäseneksi hyväksymisen jälkeen lähettää uusille jäsenille tervetulokirjeet ja jäsenmaksulaskut.  
Jäsenrekisterin ylläpidon ja päivittämisen sekä jäsenmaksulappujen lähettämisen lisäksi 
jäsensihteeri toimittaa osoitelistat Bokseri-lehden painotalolle, josta lehdet lähtevät jäsenistölle. 
Jäsensihteeri toimittaa myös alaosastojen sihteereille kunkin alaosaston jäsenlistauksen. 
 
JALOSTUSTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
Sydänhankkeen käynnistäminen (joudutaan ilmeisesti lykkäämään rahan puutteen vuoksi)  
Luonnetestiprofiilin suunnittelu   
Järjestetään kasvattajapäivät tammi-helmikuussa 2018  
  
Jalostustoimikunnan vuosittain toistuvia toimintoja ovat:  
Pitää yllä tietoutta bokserin terveyttä koskevista tutkimuksista ja tiedottaa niistä jäsenille  
Tilastoi vuosittain boksereiden tehollista populaatiokokoa, jalostukseen käytettyjen koirien ikiä ja 
käyttöasteita sekä puuttuu huonoon suuntaan meneviin trendeihin  
Järjestää terveystutkimusmahdollisuuksia jäsenilleen ja tilastoi tietoa vuosittain  
Järjestää kyselyitä jäsenistölle tiedon keruuta varten  
Järjestää koulutusta sekä kasvattajille että jäsenistölle  
Järjestää vuosittain vähintään yksi ZTP-testi  
Tilastoi ja julkaisee  ZTP-testien yksityiskohtaiset tulokset jalostuksen tueksi  
Jatkaa kansainvälistä yhteistyötä   
Pitää saksalainen ZISpro-jalostustietokantatilauksen jatkuvasti ajan tasalla  
Tuottaa vuosittaisen katsauksen julkaisutoimikunnalle  
Valitsee Vuoden Kasvattajan  
Ylläpitää ja päivittää ulkomuototuomarikoulutuksessa käytettävää opetusmateriaalia sekä järjestää 
vuosittain arvosteluoikeuksiaan laajentaville tuomareille erikoiskoulutusta ja 
koearvostelutilaisuuden.    
Käsitellään kennelnimianomukset  
Käsitellään kasvattajien poikkeuslupa-anomukset ja tehdään niihin lausunnot 
 
JULKAISUTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA  2017 
Vuosikokouksessa päätetään lehden ilmestymisestä joko printtilehtenä tai digilehtenä. 
Käydään läpi kysely joka on suoritettu yhdistyksen internetsivuilla. 
Talousasiota kohdassa käydään läpi lehden paino-ja digi kustannuksia. 
Lehdelle haetaan taittajaa. 
 
KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
Vuonna 2017 koe- ja koulutustoimikunnan päätavoitteena on kesäleirin järjestäminen sekä 
alaosastojen tukeminen ja auttaminen jokavuotisten mestaruuskilpailujen järjestämisessä. Leirien 
ja tapahtumien järjestämisessä pyritään tarjoamaan tasapuolisesti koulutusta niin aloitteleville kuin 
edistyneemmillekin ohjaajille. 
Tavoitteena on myös lähettää joukkueet ATIBOX IPO MM ja ATIBOX FH 
MM –kilpailuihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia joukkueiden tukemiseksi. Lisäksi pyritään 
saamaan joukkueet ABCD ja Who Bites the Best –otteluihin sekä pyritään kannustamaan ja 
tukemaan kilpailijoita, jotka tavoittelevat osallistumista PK SM-kilpailuihin. 
Jatketaan maalimies- ja koulutusohjaajakoulutusta sekä pyritään kehittämään ja ylläpitämään 
koulutuksia jatkuvasti siten, että ne palvelisivat paremmin jäsenistöä ja koulutukseen osallistuvia 
oppilaita. Pyritään järjestämään koulutusleirejä maalimiesoppilaille, koulutusohjaajaoppilaille sekä 
alaosastojen kouluttajille. 
Alla mainittuna vuoden 2017 tulevia tapahtumia. Tapahtumien ajankohdat ovat mainittu niiltä osin 
kuin ne ovat tiedossa: 
Huhtikuu: 
14.-17.4.2017 maalimiesoppilasleiri, Valkeakoski, kouluttajana Tuukka Nikola 
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28.-30.4.2017 Atibox IPO MM, Dombóvár, Unkari 
Kesäkuu: 
ABCD-ottelu 
16.-18.6.2017 Who Bites the Best -rotuottelu, Kirkkonummi, järjestäjänä Luoteis-Uudenmaan 
Käyttökoirat ry 
Heinäkuu: 
8.-9.7.2017 PK-rotumestaruuskilpailut, Jyväskylän seutu. Vastaava alaosasto Keski-Suomi. 
10.-14.7.2017 kesäleiri, Vesalan leirikeskus, Vesanka 
Elokuu: 
3.-6.8.2017 PK SM-kilpailut, Paimio 
Syys-lokakuu: 
FH-mestaruuskilpailut, Inkoo. Vastaava alaosasto Uusimaa. 
Loka-marraskuu: 
Atibox FH MM, tapahtuma-ajankohtaa ja järjestäjää ei ole ilmoitettu Atibox:n toimesta 
 
NÄYTTELYTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
Tapahtumat: Erikoisnäyttely 10.6.2017 Turku. Palkintotuomarit Dzianis Dudko, Valko-Venäjä ja 
Radim Fiala, Tšekki.  
Klubsieger ja ZTP Elokuussa Lahdessa. Järjestetään yhdessä jalostustoimikunnan kanssa. 
Kutsutaan toiseksi tuomariksi Anneli Karttunen.  
Puppy & Veteran Show  
järjestetään myöhemmin syksyllä. Tyypillisesti järjestetty lokakuussa. Tuomarivalinta avoin. 
 
SBY Itä-Suomi toimintasuunnitelma  2017 
 
Tammikuu       vuosikokous  31.01.2017 Neste Karvio 
Helmikuu        hallitreenit Kuopiossa 
Maaliskuu      maalimies leikittää koiraa päivä  
Huhtikuu        
Toukokuu      mätsäri Pohjois-Savo 
Kesäkuu         pelto- ja metsäjälki viikonloppu 
Heinäkuu       
Elokuu            yleisluento koiran hyvinvoinnista 
Syyskuu         tottelevaisuus viikonloppu 
Lokakuu          
Marraskuu     hallitreenit Kuopio 
Joulukuu         pikkujoulu 
Joensuussa treenivuoro Linnunlahden kentällä sunnuntaisin ja maanantaisin. Tauko tammikuu ja 
heinäkuu 
Pohjois-savon alueella treenejä järjestetään tarvittaessa. Ohjeet netti-ja facebook sivuistoilla. 
 
SBY Pohjanmaa toimintasuunnitelma 2017 
 
YLEISTÄ 
Bokseriyhdistyksen Pohjanmaan alaosaston tarkoituksena on antaa tietoa ja koulutusta sekä 
kasvattajille, kouluttajille että ohjaajille rodunomaisesti bokseria ymmärtäen jäsenistön tarpeita 
kuunnellen Etelä-Pohjanmaan alueella. 
Pyritään saamaan kaikki bokserihenkiset harrastajat jäseneksemme. 
KURSSIT/KOULUTUKSET 
Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan erilaisille kursseille/koulutuksiin yms. 
Pyritään saamaan vierailevia kouluttajia opastamaan.  
Järjestetään  koulutuspäiviä tarpeen mukaan  alaosastomme alueella.  
*Varattu käyttöömme kolme sisähallia tammi-helmikuun ajan  kerran viikossa seuraavilla  
paikkakunnilla :  
Kokkola, Vireen halli-vastuuhenkilö Janne Friis, alkaen 06.01. klo 19-21.  
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Seinäjoki, Hurttahalli-vastuuhenkilöt Tuija Haukkala ja Tuulia Ala-Nisula, alkaen 04.01. klo 18-20. 
Vaasa, VSPH:n halli-vastuuhenkilö Birgitta Strömman 05.01. alkaen klo 18-20. 
Omaehtoista kouluttautumista.   
*FH-kokeen ja jäljentekokurssin järjestäminen. 
*Kevätleiri  20.05.-21.05.  Kauhavan LentoHotellin ympäristössä. Lajeina  peltojälki, kouluttajana 
Holger Palomäki sekä metsäjälki tai haku, kouluttajana Eija Heinonen. 
*Maalimies leikittää koiraasi-päivät. 
*Tottelevaisuus- ja maastolajikoulutuksia kevät-, kesä- ja syyskaudella.  
KOKEET, TESTIT 
*BH-koe / mölli-bh keväällä ja/tai syksyllä jäsenistön tarpeen mukaan. 
*Luonnetesti 05.08.-06.08. Wanha Karhunmäki - tuomareina Heli Herranen  ja Jorma Kerkkä. 
*Mh-kuvaus 02.09.-03.09. Hirvijärven leirikeskuksessa – kuvaajina Arja Jauhiainen ja  Kai Tarkka. 
*AD-koe  Ämmälänkylässä jäsenistön tarpeen mukaan.  
NÄYTTELYTOIMINTA 
Järjestetään näyttelyharjoituksia. 
Järjestetään matchshow . 
TAPAHTUMAT 
Järjestetään  bokseritapaaminen 06.05.  
Järjestetään pikkujoulu.  
KÖKKÄTYÖT 
Pyritään saamaan erilaisia kökkähommia taloutemme tueksi. 
KOKOUKSET 
Johtokunnan kokoukset tarpeen mukaan.  
TIEDOTUS 
Tiedotus jäsenistölle hoidetaan jäsenkirjeissä, sähköpostitse,  kotisivuilla sekä Bokseri-lehdessä. 
Olemme myös Facebookissa. 
PALKITUT  
Jaetaan  kiertopalkinnot seuraavasti : 
Vuoden tulokas  
Vuoden palveluskoira  
Vuoden FH-koira  
Vuoden agilitykoira  
Vuoden tokokoira  
Vuoden näyttelykoira  
Vuoden veteraani  
Vuoden kasvattaja  
Vilin pytty 
 
SBY Keski-Suomi toimintasuunnitelma 2017 
 
SBY Keski-Suomen alaosaston päätavoitteena on jatkaa vireää alaosastomme toimintaa ja saada 
mukaan uusia rodun harrastajia. 
Koe- ja koulutustoiminta 
Vuonna 2017 koe- ja koulutustoiminnan päätavoitteena on jatkaa säännöllisiä 
tottelevaisuuskoulutuksia. Tavoitteena on saada myös aktiivisia koirakoita osallistumaan 
koulutuksiin ja kokeisiin.  
Alaosaston tavoitteena on pyrkiä järjestämään vuoden 2017 aikana tottelevaisuus- sekä 
koulutustapahtumia jäsenistön toiveiden mukaisesti. 
Näyttelytoiminta 
Alaosaston tavoitteena on jatkaa näyttelykoulutuksia muutaman kerran vuodessa sekä jatkaa 
Match show:den järjestämistä yhteistyössä Musti ja Mirri Keljon kanssa 1-3 kertaa vuoden 2017 
aikana.  
Tiedottaminen 
Tiedottaminen tapahtuu bokserilehden, alaosaston internetsivujen sekä Facebook-ryhmän kautta.  
Muu toiminta 
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Alaosaston pyrkimyksenä on järjestää erilaista muuta toiminta, joka palvelee jäsenistöä. 
 
SBY Turku toimintasuunnitelma 2017 
 
Kooste toimikuntien ehdotuksista 
Pääyhdistyksen tapahtumat kursivoidulla 
TAMMIKUU: Vuosikokous 24.1.2017 
TAMMI-HELMIKUU:5.1.-23.2. viikottaiset hallitreenit Doxx-Areenalla Raisiossa 
MAALISKUU: kerhoilta 
KEVÄT: Peltojälkikurssi, kouluttajana Hanne Leinonen  
 Hakukurssi, kouluttajana Tarja Lamminen 
 Hakukoe 
 Jälkikoe, järjestetään mahdollisesti SSPH:n kanssa yhdessä  
HUHTI-KESÄKUU:Viikoittaiset tottelevaisuus- sekä arkitottelevaisuuskoulutukset ulkokentällä 
KESÄKUU:10.6. Erikoisnäyttely, Rusko 
 Kauden päättäjäiset 
 Maalimies leikittää- päivä 
ELO-LOKAKUU:Viikoittaiset tottelevaisuus- sekä arkitottelevaisuuskoulutukset ulkokentällä 
SYKSY:Hakukoe 
 FH-ko 
 BH-koe 
MUUTA:Kouluttajien koulutusta 
Mahdollinen hyppykurssi kysynnän mukaan 
 
 SBY Lahti toimintasuunnitelma 2017 
 
Koulutukset: 

Ajalle Helmikuu-Maaliskuu vuokrataan mahdollisesti alaosastolle P-HAUN hallista 
oma treenivuoro, jossa on mahdollisuus treenata ohjatusti SBY koulutusohjaajan 
kanssa. Hallilla on pk-esteet ja agility esteitä. Hallikauden aikana järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan lajiesittelypäiviä. 
Hallikauden päätyttyä harjoitellaan SBY koulutusohjaajan ohjauksessa Jousikadun 
kentällä. 

 Keväällä tullaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan alaosaston kevätleiri. 
 SPKL:n harjoitusmaalimies Harri Latikka pyörittää omaa treeniryhmää. 

Lajitutustumispäiviä mahdollisuuksien mukaan vuoden aikana: haku, agility ja pelto- 
sekä metsäjälki. 

 Viehejuoksu-tapahtuma syksyllä 
 Hakuharjoitukset mahdollisuuksien mukaan 
Kokeet 
 Pyritään järjestämään 1-3 IPO-, FH- sekä BH koetta vuoden aikana 
Jäsenistön koulutus 

Kannustetaan jäseniä osallistumaan SBY:n koulutusohjaaja koulutukseen 
maksamalla osa leirin osallistumismaksusta. 
Kannustetaan jäseniä osallistumaan SPKL:n koirankouluttaja/koulutusohjaaja 
kurssille maksamalla koulutuksen osallistumismaksu. 
Kannustetaan jäseniä koetoimitsijakoulutukseen maksamalla koulutuksen 
osallistumismaksu. 
Kannustetaan jäsenistöä MH-toimihenkilökurssille maksamalla osa koulutuksen 
kuluista. 

Muu toiminta 
 Järjestetään alaosaston pikkujoulut Marras-Joulukuussa 
 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan näyttelyharjoituksia sekä näyttelykurssi 
 Järjestetään Match Show keväällä tai syksyllä 
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SBY Uudenmaa toimintasuunnitelma 2017   
  
TIEDOTUSTOIMINTA  
 - Tiedottaminen UMA:n kotivuilla ja UMA:n sekä SBY:n Facebook-ryhmissä.  - Kotisivujen 
aktiivinen päivittäminen ja kehittäminen.  
 NÄYTTELYTOIMINTA  
 -   Ei suunnitelmia.  
 KOE- JA KOULUTUSTOIMINTA  
- Omatoimisten kenttävuorojen järjestäminen (Skata ti 19-21, Talinhuippu pe ja su 17-19) 
 - Lajiesittelypäivien järjestäminen  
- Kevätleirin järjestäminen  
- Maalimies leikittää koiraasi -tapahtuman pitäminen  
- Agility-päivän järjestäminen  
- Rally-Toko -päivän järjestäminen  
- FH-mestisten järjestäminen  
- Peltojälkikurssin järjestäminen eritasoisille  
- Haku- ja esineruutukoulutuspäivän järjestäminen  
- BH-kurssin ja BH-kokeen järjestäminen  
- Arkitottelevaisuus-, alkeistottelevaisuus- ja jatkotottelevaisuuskurssien järjestäminen  
 MUU TOIMINTA  
 - Viehejuoksupäivä  
  
SBY Tampere toimintasuunnitelma 2017 
 
Tammikuu  Vuosikokous 27.1.2017  
Helmikuu   -  
Maaliskuu  -                                       
Huhtikuu  Tottelevaisuuskoulutukset jatkuvat  
Toukokuu  Koulutus- / leikityspäivät 20. -21.5.2017; kouluttajana Esa Tapio                        
Kesäkuu  (Pääyhdistys järjestää: SBY:n erikoisnäyttely) 
Heinäkuu   BH-koe  (Pääyhdistys järjestää: SBY:n kesäleiri) 
Elokuu  (Pääyhdistys järjestää: SBY:n KlubSieger-näyttely sekä ZTP-testi)  
Syyskuu  PAJÄ1-koe  
Lokakuu   -  
Marraskuu   -  
Joulukuu   - 
 
 
Hallitus ehdottaa, että mikäli muutamme bokserilehden takaisin neljä kertaa vuodessa paperisena 
lehtenä julkaistavaan formaattiin, nostamme varsinaisen jäsenen jäsenmaksua viidellä (5) eurolla 
ja mikäli yhdistyksellemme ei valita rahastonhoitajaa joka on kykenevä tekemään kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen, nostamme varsinaisen jäsenen jäsenmaksua neljällä (4) eurolla ulkopuolisen 
tilitoimiston kulut kattaaksemme. 


